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Hyvät kyläläiset
Gumbölen omakotiyhdistys on onnekkaasti saavuttanut keski-iän. Ensimmäiset
40 vuotta tuli täyteen 9.8.2007. Kädessäsi oleva juhlajulkaisu ilmestyy vuonna
2008 Espoon kaupungin 550-vuotisjuhlien yhteydessä. Juhlajulkaisun
julkaiseminen on tapa dokumentoida alueen elämää ja kertoa alueen
kehityksestä.
Alueemme nykymuotoinen omakotiasutus otti vauhtia sodanjälkeisessä
jälleenrakennuksen Suomessa. Gumbölen kartanon silloinen omistaja myi
kiinteistöjä Turuntien etelä- ja pohjoispuolilta. Kallioisella ja soisella alueella ei
ollut teitä, mutta rakennustarvikkeet saatiin kärrättyä hevosvoimin
rakennuspaikoille. Ahkerien uudisasukkaiden tienhoitokunta sai hiljalleen
alueen tiestön kuntoon. Alkuperäinen 1940 ja 50-luvulla valmistuneista
rintamamiestaloista muodostuva talokanta on saanut seurakseen 60-, 70-, 80-,
90- ja 2000-luvun taloja. Monilla kiinteistöillä on uudemman asuinrakennuksen
lisäksi vielä vanha alkuperäinen asuinrakennus. Viime vuosina alueelle on myös
rakennettu rivitaloja ja pieniä kerrostaloja. Hirvisuon puolella asutus on
tiivistynyt nopeata vauhtia ja samoin Miilukorpeen ja Pitkäniitylle on rakennettu
paljon uusia taloja uusien asemakaavojen myötä. Karhusuolla Karhusuontien
alue on jäänyt väljemmäksi asuinalueeksi.
Omakotiyhdistys perustettiin 9.8.1967 Pitkäniityn omakotiyhdistys –
Långängens egnahemsförening -nimellä. Nimi vaihtui nykyiseen vuonna 1992.
Pitkäniitty – Långängen oli alkuaikoina alueen ainoa tienviitta ja se sijaitsi
luonnollisesti Pitkäniityntien alussa. Nimenmuutoksella haluttiin liittää alueen
identiteetti Gumbölen kartanoon ja Gumbölen alueeseen. Pitkäniitty ei enää
erottunut kasvavan Espoon nimistöviidakossa. Gumbölen alueesta käytettiin
yhteen aikaan myös Kumpyöli-nimeä mutta siitä luovuttiin. Myös monet alueen
teistä kulkivat aikaisemmin eri nimisinä, Nupurilantie, Tarvontie, Palotie ym.
Alue on vuosien varrella käynyt läpi monia muutoksia – tuli Turun moottoritie,
tuli Kehä III, tuli entistä isommat voimalinjat ja aikaisempi alikulkutunneli
vaihtui Sinikaareksi. Melua on tänä päivänä sekä autoista että lentokoneista
mutta eihän tässä enää aivan maaseudulla asutakaan. Meillä on koulu, kirjasto,
hyvät pyörätiet, suhteellisen toimivat liikenneyhteydet sekä loistavat
ulkoilumahdollisuudet kulman takana. Kunnallistekniikkakin on nähtävästi
viimein löytänyt alueemme.
Yhdestä asiasta voidaan olla varma, alueellamme tulee tapahtumaan jatkossakin.
Kaupungilla on jatkuvasti uusia osa-asemakaavoja suunnitteilla Histasta
puhumattakaan, ja tonteista on aina kova kysyntä. Toivomuslistalla on tällä
hetkellä muun muassa leikkipuisto, koirapuisto sekä oma kylätalkkari.
Omakotiyhdistys haluaa nimestään huolimatta palvella kaikkia kyläläisiä.

Yritämme tarjota monipuolista toimintaa. Teemme yhteistyötä esimerkiksi
Karhusuon koulun, koulun vanhempainyhdistyksen ja Karhumammojen kanssa.
Meillä on myös edustajia erilaisissa kaupunki-, maakunta- ja kansallistasolla
toimivissa järjestöissä. Tavoitteenamme on edistää alueen kulttuuria ja sen
asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Näinä hektisinä aikoina on tärkeää oppia
tuntemaan naapureitaan ja viihtyä asuinalueellaan. Välillä kannattaa ottaa
rennommin. Muistahan huolehtia niin vanhuksista kuin nuoristakin ja tutustu
asuinympäristöösi. Alueellamme on monta kiintoisaa tarinaa kerrottavana.
Uudet asukkaat, kuten minä itsekin, pääsevät alkuun esimerkiksi lukemalla
yhdistyksen 25- ja 30-vuotishistoriikit osoitteessa
www.omakotiliitto.fi/uusimaa/gumbole. Nämä sisältävät mukaansatempaavia
tarinoita menneiltä ajoilta. Yksi nuori kyläläistyttö esimerkiksi ennusti nettiTV:n ja Skype:n jo 1992.
Vaikka Gumböle sijaitseekin vähän sivussa maineikkaasta Kuninkaantiestä, on
alueella historiaa myös aikaisemmilta ajoilta. Vajaa sata vuotta sitten kulki
kapearaiteinen junarata Espoon asemalta Hirvisuon sivusta Nupuriin. Siihen
aikaan Keski-Espoossa oli paljon ulkomaalaisia työmiehiä jopa Aasiasta asti
kaatamassa puita suuriin linnoitustöihin. Kuten tiedetään, kulkevat historia ja
nykyaika käsi kädessä. Kun tuntee historiansa, on helppo juurtua ja silloin löytää
helpommin myös oman identiteettinsä muuttuvassa maailmassa. Viime aikoina
on ollut vähän hiljaista yhdistyksen aktiivijäsenten riveissä. Toivottavasti
saamme sinut innostumaan toiminnastamme ja tulet mukaan rakentamaan kylän
nykyaikaa ja tulevaisuutta!
Johan Skjäl
puheenjohtaja ja uuden polven kyläläinen

Asukastoiminta luo yhteisöllisyyttä
Ensimmäiset merkit ihmisasutuksesta löytyvät Espoosta 9 000 vuoden takaa,
pysyvästi alueella on eletty yli tuhat vuotta. Kirkko kylämme keskelle
perustettiin 550 vuotta sitten. Siitä ajasta laskemme myös nyky-Espoon historian
alun.
Olemme näiden vuosituhansien ja -satojen näkökulmasta kasvaneet
asukasluvultamme maan toiseksi suurimmaksi kaupungiksi lähes
silmänräpäyksessä. Monilla meistä ei ole kotikaupunkiinsa tai asuinalueeseensa
useiden sukupolvien tai useiden vuosikymmenienkään kosketusta.
Asukasyhteisöt ja omakotiyhdistykset tekevät kaupungissamme arvokasta työtä.
Ne rakentavat siltaa asukkaiden, kaupunkikylien, kaupunginosien ja alueiden
kesken, ne vaalivat paikallispiirteitä ja luovat samalla uusia perinteitä. Ne tuovat
asukkaan äänen paikalliseen päätöksentekoon ja ovat omalta osaltaan
rakentamassa ja vahvistamassa yhteisen kaupunkimme elämän laatua.
Asukastoiminta luo ja vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä antaa tilaisuuden kantaa
vastuuta elinympäristöstään. Maapalloistuminen vaatii vastapainon, oman
heimon, kylän ja yhteisön. Oma asuinalue on yksi tällainen turvallisuutta ja
laatua luova yhteisö.
***
Gumbölen kyläyhteisö on yksi kaupunkimme perinteikkäimmistä. Sitä leimaa
Espoolle ominainen ja omintakeinen piirre; asuinympäristömme ja lähipiirimme
on monimuotoisen luonnon, kulttuurimaiseman ja kaupunkielämän kiehtova
kimara. Toivotan tässä kaupunkikylässä toimivalle 40-vuotiaalle Gumbölen
omakotiyhdistykselle menestystä, energiaa ja aktiivisuutta seuraavillekin
toiminnan vuosikymmenille.
Gumböle bygemenskap hör till de mest traditionsrika bygemenskaperna i Esbo
och präglas av det som är utmärkande för staden; en boende- och närmiljö som
utgör en fascinerande blandning av mångskiftande natur, kulturlandskap och
stadsliv. I den här stadsbyn verkar Gumböle egnahemsförening som firar sitt 40årsjubileum i år. Jag önskar föreningen en framgångsrik, energisk och aktiv
verksamhet för de kommande årtiondena.
Toimintaanne arvostaen
Marketta Kokkonen
kaupunginjohtaja

550-vuotias Espoo
550 - vuotias Espoo onnittelee 40 -vuotiasta Gumbölen omakotiyhdistystä!
Juhlavuosi on kaupunkilaisten vuosi.
Espoo juhlii 550-vuotista taivaltaan ja teemana on silta joka yhdistää Espoon
pitkän historian nykypäivään, sukupolvet toisiinsa ja on samalla silta eri
kulttuurien välillä. Espoon on kaupunkina nuori mutta asuinalueena vanha.
Espoon keskuksen alue on merkittävä juhlavuoden kannalta, sillä katsotaanhan
Espoon kasvun ja kehityksen lähteneen juuri tältä alueelta - yli 550 -vuotta
sitten.
Juhlavuottaan viettävä kaupunki haluaa korostaa yhteisöllisyyden merkitystä.
40- vuotista juhlavuottaan viettävä Gumbölen omakotiyhdistys on hyvä
esimerkki yhteisöllisyyden toteutumisesta Suomen toiseksi suurimmassa
kaupungissa. Omakotiyhdistys samoin kuin koulun ja päiväkodin aktiiviset
vanhempainyhdistykset tekevät tärkeää työtä alueella eri ikäisten asukkaiden
eteen. Yhdessä tekeminen on arvokasta työtä ja mahdollistaa monia asioita joita
yksin on vaikeampi saavuttaa. Tähän toimintaan kannattaa lähetä mukaan.
Kanta-asukkaat siirtävät paikallishistoriaa ja perinteitä uusille perheille,
juurtuminen alueelle helpottuu ja uudet naapurit muuttuvat nopeasti myös
ystäviksi yhdessä tekemisen kautta.
Juhlavuosi on kaikkien vuosi ja tapahtumia on kaiken ikäisille pitkin vuotta.
Tule mukaan juhlaan! Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.espoo550.fi.
Teksti Lea Rintala, projektipäällikkö Espoo 550

Historiaa

Muuttuva ympäristömme
Gumbölestä on löytynyt ikivanhoja kivikautisia asuinpaikkoja. Alue on
kulttuurihistoriallisesti arvokasta asuinympäristöä. Näissä maisemissa sijaitsevat
Espoon todelliset juuret. Sotien jälkeen seutukuntamme oli vielä rauhallista
maaseutua, jota hallitsi Gumbölen kartano viljavine jokilaaksoineen. Kartanon
mailla oli lukuisia torppareiden ja mäkitupalaisten asumuksia, joista muutama
on vieläkin jäljellä. Alueen ilme alkoi 1950-luvulla muuttua, kun muodostettiin
omakotitontteja ja rakennettiin niille taloja. Sodan kokeneet nuoret ihmiset
perustivat perheitä ja muuttivat asumaan uusiin koteihinsa.
Kartano ympärillä olevine maineen siirtyi Espoon kaupungin omistukseen 1970luvulla. Jokivarren pelloille on rakennettu golf-kenttiä. Metsät tarjoavat edelleen
virkistystä siellä ulkoileville.Vuonna 1961 otettiin käyttöön Tarvon ja
Gumbölen välinen ensimmäinen moottoritien pätkä. Uusi väylä jakoi alueen
kahtia ja useita rakennuksia jouduttiin purkamaan moottoritien alta. Niiden
joukossa oli mm. kylän kauppa. Maaseudun rauha alkoi täyttyä liikenteen
äänillä.
Kylällä elettiin kuitenkin väljästi omakotitaloissa omaa puutarhaa tehokkaasti
hyödyntäen. Olipa joukossa muutama pienviljelijäkin ja karjatalouttakin jossain
määrin harjoitettiin. Karhusuon koulu (entinen Niittylän koulu) valmistui 1960luvun alussa. Hirvisuon Elanto lopetti toimintansa vuonna1980 ja kylän posti
saman vuosikymmenen loppupuolella.Kadut olivat aluksi heikosti rakennettuja
sorateitä, joita vähitellen pyrittiin luovuttamaan Espoon kunnalle. Kehä III
oikaisu ja moottoritien siltaramppien rakentaminen 1990-luvulla muuttivat
liikennejärjestelyjä etenkin Hirvisuon puolella hyvinkin paljon. Samalla
melutaso ja muutkin liikenteen haitat lisääntyivät. Onneksi teiden varsille saatiin
samalla meluesteitä, joita omakotiyhdistyksemme oli tien rakentajalta
ponnekkaasti vaatinut.
Kaavoituksen ja kunnallistekniikan puuttuminen pitivät rakentamisvauhdin aika
hiljaisena. Hirvisuon, Rintamaan, Pitkäniityn ja Miilukorven kaavojen
laatiminen kesti noin 15 vuotta. Kun ne vihdoinkin 1990- luvun loppupuolella
valmistuivat, rakentamisen määrä lisääntyi huimasti. Vanhoja omakotitontteja
on nyt huomattavasti tiivistetty. Aikaisemmin rakentamattomille alueille on
ilmestynyt uusia rivi- ja kerrostaloja. Asukkaiden määrä näillä alueilla on tämän
vuosituhannen puolella ainakin viisinkertaistunut.
Vain liito-oravien olemassaolo on jossakin määrin voinut jarruttaa rakentamista

entisille metsäalueille.
Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen on ollut pitkäaikainen haitta, mutta
siellä missä työt ovat valmistuneet, on nyt mukava liikkua siisteillä
asfalttikaduilla. Viemärien hajutkaan eivät enää ole kiusanamme.
Hirvisuolle kulkee jo oma bussilinjakin, minkä saaminen tuntui aivan
uskomattomalta asialta vielä muutama vuosi sitten. Muut palvelut ovat sen
sijaan siirtyneet yhä etäämmälle nykyajan tyyliin.
Gumböle on aina ollut viihtyisä ja turvallinen asuinalue ja sitä se on edelleenkin.
Luontoa ja väljyyttä löytyy, vaikka muutokset ympäristössämme ovat olleetkin
suuria.
Pekka Sipola,
Gokyn pj. v. 1991 - 1993

Hirviportin ja Rintamaantien risteys 1980-luvulla ja 2008.
Kuvat Pekka Sipola

Mäkitupalaisten peltoja 1980-luvulla ja 2008.
Kuvat Pekka Sipola

Kaikki puusepäntyöt ja korjaukset
tuoleista taloihin
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Karhusuon alkuaikoja
50-luvulla Karhusuolla myytiin palstoja, jotka olivat kaavoitettu keskelle metsää
tiettömille taipaleille. Aluksi monet rakensivat pienemmän mökin ja sen jälkeen
omakotitalon, mutta suurin osa asunnoista oli heti tarkoitettu ympärivuotiseen
asumiseen. Vuonna 1953 Salon Vieno ja Jouko ostivat palstan, joka oli
mahdottoman kivikkoinen ja aika raa'an näköinen puiden kaatamisen jäljiltä.
Aluksi rakennustarvikkeet rahdattiin rakennuspaikoille metsän halki ja
kallioiden yli. Salot rakensivat rakensivat yhden huoneen tuvan kamiinalla
kesäasunnoksi ja alkoivat rakentaa omaa kotiaan. Talon he saivat valmiiksi
vuonna 1956 ja silloin he muuttivat Vuoritielle (myöhemmin Karhusola)
pysyvästi. Perheen kasvettua tuli pian aika rakentaa suurempi talo, jonka he
rakensivat osittaisesta talopaketista vuosina -60- -61. Elämä Karhusuolla oli
vilkasta, kun suurin osa asukkaista oli nuoria lapsiperheitä. Naapureita autettiin
ja oltiin paljon tekemissä keskenään.
Vieno oli 60-luvun lopussa perustamassa omakotiyhdistyksen naisjaostoa
Karhusuon koululla, joka oli aktiivinen juhlien järjestäjä. Joulujuhlia vietettiin
niin Honkamajalla ja Fallåkerissa kuin vähän kauempanakin. Ruuat laitettiin
yhdessä talkoilla joskus myös omista perunoista ja marjoista.
Aarne ja Annikki Heiskari ovat asuneet Karhusuolla 60-luvulta. He kertovat,
että Karhusuolta käsin monet kävivät töissä Leppävaarassa ja Pitäjänmäellä,
joihin matka sujui nopeammin moottoritien valmistuttua. Heiskareiden mukaan
suurin muutos Karhusuolla kuluneina vuosina on ollut palveluiden
heikentyminen. Aluksi tällä alueella oli jopa 3 kauppaa, jonka lisäksi myös kalaauto kävi kiertämässä. Kesävesi tuli nopeasti rakentamisen alettua, mutta monet
käyttivät vielä pitkään oman kaivon vettä. Kaivovesi oli aika rautaista ja se
värjäsi kattilat ja astiat ruskeiksi. Nyt Heiskarit kehuvat kunnan vettä hyväksi,
jopa Helsinginseudun parhaaksi vedeksi. Heiskarit myös toivottavat kunnan
viemärin viimeinkin tervetulleeksi, kun kaupunki on sitä jo yli 30-vuotta
luvannut. Koulu rakennettiin aika pian, kun Heiskareidenkin lapset olivat
kouluiässä ja se saa kiitosta siitä, että siellä kyläläiset ovat voineet tavata ja
harrastaa. Kirjaston tulo oli myös mukava asia. Toivotaan, että kirjasto kylällä
myös pysyy. Tiet ovat nyt aika huonossa kunnossa, mutta aikoinaan öljysoran
saaminen teille paransi niitä huomattavasti. Heiskarit toivovat, että tiet paranee,
kunhan viemärit saadaan rakennettua.
Kylänä Karhusuo on ollut eläväinen paikka. Nuorisoa on riittänyt ja
Lemmensillalla, nykyisellä Karhusillalla, kokoonnuttiin ja pidettiin nuotiota.
Heiskareille Karhusuo on ollut mukava paikka asua, kun rauhattomuuksia ei ole
ollut eikä minkäänlaisia naapuririitoja. Täällä eletään kuin maalla ja uimaan ja
hiihtämään pääsee helposti. Sorlampi on hyvä paikka käydä uimassa ja
ulkoilemassa, kuten myös Pirttimäki ja Myllyjärvi. Kattilassa on Aarnen

mukaan hyvä uimavesi.
Aarne, kylän nestori, on ollut aktiivinen Gumbölen omakotiyhdistyksessä ja hän
on ollut priimusmoottori Kurutien pururadan saamiseksi. Kiitos siitä.
Pururadalla sijaitsee Nestorin penkiksi ristitty kuntopenkki, jossa voi käydä
tekemässä vatsalihasliikkeitä, vetämässä leukoja tai vain venyttämässä selkää.
Yhdistyksellä oli aikoinaan myös perinteiset hiihtokilpailut ja luistinradalla
koulun kentällä tavattiin muita. Yhdistys maalasi alueen eri paikkoihin
piirrettyjä graffitteja piiloon, jota nyt ei ole tarvinnut tehdä.
Salon Vienon sekä Annikki ja Aarne Heiskarin haastattelut ja teksti
Marjaana Siivola

Omakotiliitto ja yhdistyksemme

Omakotiyhdistys on mahdollisuuksien järjestö
Gumbölen Omakotiyhdistyksen täyttäessä 40 vuotta, minulla on ilo sekä
Suomen Omakotiliiton että omasta puolestani esittää parhaimmat onnittelut
juhlivalle yhdistykselle. Omakotitoiminta ei ole oma irrallinen saarekkeensa,
vaan rakentava osa ympäröivää yhteiskuntaa. Näin on pääteltävissä Gumbölen
osalta, koska yhdistys haluaa juhlia tasavuosia yhdessä Espoon kaupungin
kanssa.
Haluan kiittää Gumbölen Omakotiyhdistystä hyvästä yhteistoiminnasta. Samalla
kun Omakotiyhdistys on hoitanut omat asiansa hyvin, on täältä tullut hyviä ja
taitavia henkilöitä myös liiton luottamustehtäviin.
Vapaaehtoistyötä tekevälle yhdistykselle 40 vuotta on merkittävä ikä. Sinä aikana
ovat aktiiviset puuhaihmiset Omakotiyhdistyksessä käyttäneet lukemattomia
työtunteja oman alueensa asioiden eteenpäin viemiseen. Erityisesti Gumbölen
Omakotiyhdistys on kunnostautunut viestinässä. Yhdistyksen tiedotteet ja kotisivut
on tärkeä yhdysside koko Gumbölen alueella. Yhdistys on järjestänyt talkoita
keväällä ja syksyllä, lapsille on liikuntaa, teatteriretkiä ja kynttilähartaus adventtina.
Aktiivisella toiminnallaan Gumbölen Omakotiyhdistys luo ja ylläpitää
paikalliskulttuuria.

Energiatehokkuus asumisen haasteena
Tällä hetkellä energiaratkaisut ovat etulinjan päätöksiä. Omakotitalon
lämmitysratkaisut ja korjaaminen ovat perheille isoja pitkävaikutteisia
investointeja, joihin tarvitaan tietoa, rahaa ja aikaa. Samoin pientalojen
asumisterveyden ja kiinteistönpidon parantaminen vaatii tukea ja apuvälineitä.
Kiinteistönpitoon tarvitaan erityisesti puolueetonta ja intressivapaata tietoa.

Kunta päättää asuinympäristöstä
Tulevana syksynä pidetään kunnallisvaalit. Kunta päättää kiinteistöverosta,
maksuista ja taksoista. Useimmissa kunnissa on vesilaitos ja energialaitos.
Rakennusvalvonta käyttää melkoista valtaa, mutta kuka valvoo
rakennusvalvontaa. Kaavoituksessa ja maankäytössä ovat kyseessä isot ja
pitkävaikutteiset intressit. Erityisesti tämä näkyy Gumbölessä, kasvavan Espoon
keskellä. Omakotiasukkaalle kuntapäätöksenteko on siis olennaisen tärkeää.
Toivotan Gumbölen Omakotiyhdistykselle menestyksekkäitä uusia
vuosikymmeniä työssä jäsenistönsä edustajana ja ihmisten
tavoiteasumismuodon puolustajana. Kaikkia omakotiyhdistyksiä yhdistää
vapaaehtoinen kansalaisjärjestötyö asuinympäristön puolesta. Se on sitä
toimintaa, mikä pitää myös koko yhteiskuntaa kasassa. Kiitos siitä hyville
puuhanaisille – ja miehille.
Suomen Omakotiliitto ry:n toiminnanjohtaja
Juhani Nenonen

Suomen Omakotiliitto ajaa meidänkin asiaa
Suomen omakotiliitto on pitkään ajanut omakotiasukkaiden etuja
valtakunnallisesti. Viime aikoina omakotiliitto on mm. esittänyt kiinteistöveron
alarajojen poistamista sekä varainsiirtoveron yhtenäistämistä omakotitalojen ja
asunto osakeyhtiöiden osakkeiden kanssa. Tärkeää toimintaa jäsenille on mm.
rakennus-, laki- ja energianeuvonta (vuonna 2008 maksullinen, mutta maksuton
vuodesta 2009 alkaen), Omakoti-lehti viisi kertaa vuodessa sekä jäsenkortilla
saatavat edut.
2008 huhtikuussa Omakotiliitto teki julkilausuman energiatehokkuuden
parantamisesta pientaloasumisessa kannustein eikä rangaistuksin. Jotta EU:n
tavoitteet kasvihuonekaasujen vähentämiselle toteutuvat, tulee myös
omakotitalojen päästöt ottaa huomioon. Tämä tarkoittaa omakotitalojen osalta
lämmitysjärjestelmien muutoksia sekä energiatehokkuuden nostamista.
Olemassa olevan rakennuskannan osalta tämä vaikuttaa peruskorjaussykliin,
joka on aika hidas tie, mutta kannustimin nopeutettavissa. Omakotiliiton viesti
on, että valtio kannustaa tuellaan omakotitalojen uudistamista niin, että
järjestelmänmuutokset tehdään kokonaistaloudellisesti edullisiksi ja järkeviksi
toteuttaa. Lisätietoa Suomen Omakotiliitto ry viestintäsihteeri Olli-Pekka Laine,
p. 041 4617116, olli-pekka.laine@omakotiliitto.fi
Suomen Omakotiliitto on saanut RAY:ltä rahoituksen kolmivuotiseen Atktaitoja ikäihmisille -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä
omakotitalouksissa asuvien ikäihmisten vireyttä, estää erakoitumista, tuoda

mielekästä tekemistä ja avata uusi maailmaa ja sitä kautta parantaa elämän
laatua. Monien palvelujen kuten pankkipalvelujen siirtyessä sähköiseksi
asiointitaitoa verkossa tarvitaan. Mm. internet tarjoaa monenlaista tietoa ja
palveluja, joita perinteisistä tietolähteistä ja paikoista on enää lähes mahdotonta
saada. Hankkeen tavoitteena on opettaa ikäihmisille perustaidot internetin ja
sähköpostin käytöstä tiedonhakuun ja yhteydenpitoon sekä luoda valmiudet
tekstiasiakirjan luomiseen. Lisätietoja antaa projektisihteeri Pentti Heikkurinen
puh. 09-68037143 / www.seniorika.net.
Lisätietoa Omakotiliiton toiminnasta löytyy heidän web-sivuiltaan osoitteesta
http://www.omakotiliitto.fi
Teksti Marjaana Siivola

Gumbölen omakotiyhdistyksen toimintaa
Gumbölen omakotiyhdistykseen kuuluu reilu 200 jäsentaloutta alueelta, joka
sisältää Turunväylän pohjoispuolelta Karhuniityn, Karhusuon, Pitkäniityn,
Miilukorven ja Ylämyllyntien sekä eteläpuolelta Hirvisuon, Rintamaan,
Gumbölen kartanon sekä Gumbölenniityn. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia
alueensa asukkaiden välisenä yhdyssiteenä, valvoa yhteisiä paikallisia etuja,
edistää viihtyisän omakotiasumisen mahdollisuutta alueellaan sekä vaalia ja
edistää kotiseudun kulttuuria ja kotiseutuhenkeä.
Toimintaan kuuluu perinteisesti kevätsiivoustalkoot ja illanvietto Kurutien
kallioilla vapun jälkeisenä maanantaina, roskalavat kesäkuun alussa sekä
kynttilähartaus kolmantena adventtina. Lisäksi perinteiksi ovat muodostuneet
erilaiset teatterimatkat ja lapsille suunnattu teatterivierailu Karhusuon koululla.
Muistakaa myös jokakesäiset kilpailut painavimmasta kurpitsasta ja pisimmästä
auringon kukasta. Parhaat palkitaan!
Yhdistyksemme alueelle on viimeisten vuosien aikana muuttanut paljon
lapsiperheitä ja yhdistys onkin kunnostautunut erilaisin koko perheen
tapahtumin. Viimeisen vuoden aikana Karhusuon koululla on ollut
liikuntahetkiä lapsille ja Emman kentällä jalkapalloa ja lasten liikuntaa.
Talvitapahtumat jäivät vähiin vähäisen lumen vuoksi, mutta toivottavasti ensi
talvena tulee paremmin lunta. Joulun aikaan järjestetään pikkujoulu, joka
vuonna 2007 oli koko perheen glögitilaisuus joulupukkeineen.
Yhdistys kuuluu erilaisiin järjestöhin, joiden kautta edistetään jäsenistömme
etuja.
•

Suomen Omakotiliitto ry

•

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiri ry

•

Espoon Omakoityhdistysten keskusliitto ry

•

Espoon Kaupunkiosayhdistysten liitto ry

Lisätietoa yhdistyksen toiminnasta, tiedotteet, yhteystiedot ja
tapahtumakalenterin löydät netistä osoitteesta
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa/gumbole . Tervetuloa toimintaan mukaan!
Teksti Marjaana Siivola

Jäsenetuja
Suomen omakotiliiton jäsenedut löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.omakotiliitto.fi/jasenetu ja piirikohtaiset edut osoitteesta
http://www.omakotiliitto.fi/uusimaa
●

Jäsenet voivat hyödyntää liiton koulutuspalvelut yhteistyössä OKopintokeskuksen kanssa.

●

Suomen Omakoti -lehti

●

Ramirent: Voimassa olevan vuokrahinnaston hinnoista 15% alennus.
Nettohintaisista (N) tuotteista 15% alennus.

●

Jäsenkortilla jäsenet saavat alennusta Nordean uusien lainojen
järjestelypalkkiosta.

●

Kiinteistömaailman palveluna maksuton suullinen hinta-arvio ja 10
prosentin alennus välityspalkkiosta.

●

Alennus Viking Linen risteilyistä. Jäsenedut ovat voimassa HelsinkiTukholma, Helsinki-Tallinna ja Turun miniristeilyillä.

●

Hotellimajoituksesta alennuksia Restel Groupin hotelleissa, joita ovat
Cumulus- ja Rantasipi-hotellit, Holiday Inn -hotellit, Crowne Plaza -hotelli
Helsingissä ja Ramada Hotel Airport.

●

Alennuksia tiettyjen messutapahtumien sisäänpääsymaksuista. Tapahtumat
ilmoitetaan erikseen ajankohtaista sivuilla ja Omakotilehdessä.

●

Uudenmaan Piirin sähkösopimus Vantaan Energian kanssa

●

Lämmitysöljysopimus, Teboil

●

Öljysäiliöiden tarkastus ja puhdistus sopimus

Asuntojen ja kiinteistöjen saneeraus

Rakennusliike Vesa Hursti Oy
040 551 4815
Karhunkäpälä 5
02810 ESPOO
vesa.hursti@kolumbus.fi

TK-Sähköpalvelu Oy
=============================
Kiinteistöautomaatio-/sähkötyöt,
LVIS-huollot
Karhusuontie 10
02810 ESPOO

Puh. 0400 606 209
tk-sahkopalvelu.fi

Toukokuun ensimmäisenä maanantaina on kylämme siivoustalkoot, jonka
jälkeen kokoonnumme Kurutien kallioille makkaralle ja mehulle, tikanheittoon,
ja arpajaisiin. Kuva Ilkka Ilomäki.

Kolmannen adventin kynttilähartaus Kurutien kallioilla. Kuva Ilkka Ilomäki.

Omakotiyhdistyksen glögitilaisuus Karhusuon koululla. Kuvassa jännitetään
joulupukin tulemista. Kuva Marjaana Siivola

Lasten liikuntaa Karhusuon koululla lauantaiaamuisin. Kuva Jussi Tepponen.

Alueen toimijoita

Karhumammat
Karhumammoihin kuuluu Karhusuolla Espoossa ja sen lähialueilla asuvia
perheitä, äitejä, isiä ja lapsia. Tavoitteena on yhdistää ihmisiä ja helpottaa
yhteydenpitoa sekä erityisesti keksiä kivaa yhteistä tekemistä. Kokoonnumme
mm. nyyttärilounaille jonkun Karhumamman luokse tai teemme retkiä.
Tärkeintä kuitenkin on löytää lapsille leikkikavereita ja tehdä asioita yhdessä,
vertaistukea unohtamatta. Myös alueen tapahtumien ja tärkeiden asioiden
tiedoitus hoituu helposti sähköpostilistamme kautta.
Historia
Karhusuolla ja sen lähialueilla oli paljon lapsiperheitä, mutta leikkipuiston ja
yhteisten tilojen puutteen vuoksi tutustuminen toisiimme oli hankalaa.
Loppukesästä 2006 järjestin Linda Erkkilän kanssa nyyttärit Karhusolassa,
johon kutsuimme Karhusuolta ja Hirvisuolta tuntemamme lapsiperheet sekä
laitoimme kutsuja postilaatikoon, jos pihassa oli lasten leluja.
Ensimmäiset nyyttärit onnistuivat loistavasti, kun paikalle saapui 9 aikuista ja 17
lasta. Tästä innostuneena perustin Karhumammat-sähköpostilistan
(karhumammat@googlegroups.com ) ja tein kotisivut, jotta yhteydenpito
parantuisi (08/2008 Karhumammoihin kuului yli 50 perhettä, joissa yli 80 lasta).
Ensimmäisen talven aikana näimme muutaman kerran, kun vietimme
pikkujouluja ja laskiaista Karhusuon koululla. Keväällä 2007 toiminta lähti
paremmin liikkeelle ja näimme muutaman kerran kuussa suuremmalla porukalla
nyyttärilounailla jonkun Karhumamman luona.
Nyt toimintaa löytyy vaihtelevasti yhteisistä tapaamisista pienempiin
pihatreffeihin ja kaikkea siltä väliltä ja mahdollisimman vapaamuotoisesti.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Marjaana Siivola

Karhusuon koulun vanhempainyhdistys ry
Karhusuon koulun vanhempainyhdistys ry toimii Karhusuon koulun yhteydessä.
Yhdistys on perustettu v. 1987. Jäseniä on keväällä 2008 yhteensä 98, joista
neljä on koulun opettajia.
Vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä Karhusuon koulun kanssa
ja järjestää monenlaista toimintaa. Vuoden tärkein tapahtuma on joulumyyjäiset,
jonne kylän väki kokoontuu suurin joukoin. Yhdistys on järjestänyt oppilaille
kaudella 2007 – 2008 kädentaito- ja sählykerhon sekä elokuva-, pihaleikki- ja
monitoimi-iltoja. Olemme hankkineet välituntileluja oppilaille, järjestäneet
esityksiä koululle, luentoiltoja vanhemmille sekä maksaneet koulun retkiä.
Yhdistys järjesti lukuvuoden tällä kaudella aikuisille kaksi luentoiltaa: Anne
Eskelisen Yhdessä elämään -ilta ja Raisa Cacciatoren luento aggression
hallinnasta. Iltoihin kutsuttiin mukaan myös naapurikouluja ja alueen muita
toimijoita sekä kylän väki.
Pyrimme jatkossa tiivistämään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden
kanssa. Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä, mikäli muut toimijat ovat
järjestämässä jotakin, missä mekin voisimme olla mukana. Vastaavasti
kutsumme alueen muita toimijoita ja kyläläisiä tilaisuuksiimme, jotka voisivat
olla muillekin antoisia.
Vanhempainyhdistys pyrkii parantamaan koululaisten ja muidenkin
alueella liikkuvien liikenneturvallisuutta. Yhdistys on päivystänyt liikennettä
viime syksystä alkaen ajoittaisilla tempauksilla koulun risteyksessä ja
Nupurintien varrella. Vireillä on hanke jalkakäytävän saamiseksi
Karhuniityntielle ja -kujalle. Myös Nupurintien liikenneturvallisuudessa on
monenlaista parantamisen varaa. Hankkeita ovat tukeneet koulun johtokunta,
omakotiyhdistys ja suuri joukko alueen yksityisiä henkilöitä.
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on lähetetty kirjelmiä Tiehallinnolle ja
Espoon kaupungille, jotka selvittelevät tilannetta.
Lisätietoja yhdistyksemme toiminnasta saatte osoitteesta: www.kkvy.fi tai klo
10 – 18 p. 040 7063 533.
Tuula Ahola

Partiotoimintaa Karhusuon, Nupurin, Nuuksion ja
Siikajärven alueella
Partiossa opitaan uusia asioita, leikitään kivoja leikkejä, harjoitellaan
monenlaisia taitoja esimerkiksi ensiapua ja yhteistyötä sekä puuhataan yhdessä
turvallisten aikuisten seurassa. Viikoittaisten koloiltojen lisäksi retkeily on iso
osa partiota.
Partiolippukunta Nuuksion eräkarhut ry perustettiin keväällä 2004 Karhusuon
koulun ja Nuuksion koulun vanhempainyhdistyksien aloitteesta. Olemme
kasvaneet Pääkaupunkiseudun partiolaisten mittarin mukaan isoksi
lippukunnaksi. Jäsenmäärämme on jo n. 80 lasta ja reilu 10 aikuista johtajaa.
Sudenpentulaumojen määräksi on vakiintunut kolme, yksi lauma pojille, yksi
tytöille ja lisäksi ns. sekalauma tytöille ja pojille. Vartioita on tätä nykyä viisi,
kaksi pojille ja kolme tytöille. Partiokolomme sijaitsee Nupurin kappelin
tiloissa.
Noudatamme Suomen Partiolaisten ohjelmaa ja tavoitteenamme on, että
sudenpennut jatkavat erittäin aktiivista toimintaansa. Syksyllä perustettiin kaksi
vartiota lisää, jolloin vanhimman poikavartion jäsenet siirtyvät vaeltajiksi.
Vartioita kannustamme perustoiminnan lisäksi järjestämään omiakin retkiä ja
kilpailutoimintaa jatkamme aktiiviseen malliin. Kesällä 2008 osallistuimme
Pääkaupunkiseudun partiolaisten yhteiseen kesäleiriin Aihki2008:n, joka
järjestettiin Jämijärvellä.
Laumojemme tavoitekoko on 8-15 sudenpentua ja 1-2 johtajaa, vartioiden 5-10
vartiolaista ja 1-2 johtajaa. Ilman lisävoimia emme sudenpentulaumojen
lukumäärää voi kasvattaa. Jotta uudet partioon halukkaat lapset eivät joutuisi
jonottamaan noin vuotta, tarvittaisiin johtajat vielä yhteen laumaan.
Oletko haaveillut aktiivisesta harrastetoiminnasta lasten kanssa? Nyt siihen on
oiva tilaisuus! Aiempaa partiokokemusta et tarvitse, kokeneet johtajamme
opastavat sinua ja tarvittaessa järjestämme koulutusta.
Yhteystietomme ja lisätietoja toiminnastamme löydät nettisivuiltamme
osoitteesta http://www.lpk.partio.fi/papa/nuka/index.htm. Uudet partiosta
innostuneet lapset voivat ilmoittautua jäseneksi nettisivulta löytyvällä
ilmoittautumislomakkeella (ks. kohta Toiminta).
Tervetuloa mukaan!
Nuuksion eräkarhut ry
Petri ”Lahna” Lahtiluoma
Lippukunnan sihteeri ja laumanjohtaja

Lippukuntalaisia kesäleirillä 2007 Turun saaristossa.

Alueen ihmisiä

Ars Fennica 2007 voittaja Kåhre Markus
Karhusuolainen kuvanveistäjä Markus Kåhre palkittiin Henna ja Pertti
Niemistön Kuvataidesäätiön Ars Fennica 2007 palkinnolla, joka jaetaan
vuosittain tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta
työstä. Hän voitti myös Kiasmassa järjestetyn yleisöäänestyksen, jossa olivat
mukana kolme muuta Ars Fennica 2007 ehdokasta.
Leevi Haapala kuvaa Kåhren taidetta seuraavilla sanoilla:
“Kåhren teosten kohdalla voi puhua veistoksista tai installaatioista, mutta se
mitä teoksista jää mieleen ei ole niiden materiaalisuus.“ “Kåhren teoksia kuvaa
yhtäaikaa visuaalisten elementtien vähäeleisyys ja sanomaton anteliaisuus. Ne
luovat tilaa kokemuksen ehdottomuudelle ja löytämisen ilolle.”
Kåhre asustaa Karhusuolla kuudennetta vuotta vaimonsa ja kahden lapsensa
kanssa. Gumbölen omakotiyhdistys onnittelee Kåhrea palkinnosta.

Installaatio, jossa huone alkaa
Markus Kåhre (Kuva
kallistumaan, kun katsoja istuu nojatuoliin, http://www.kiasma.fi)
(Kuva http://www.arsfennica.fi/2007/kahre_
toita-fi.html)
Teksti Marjaana Siivola

Olympiamitalisti Emma Laaksonen
Ihan peruspelaaminen ei aikoinaan riittänyt Karhusuolla, kun kylän nuoriso
kisaili erilaisissa pihapeleissä. Aina mukana oli joku vanhempi, nopeampi ja
taitavampi, joka pani yrittämään enemmän. Näissä pihapeleissä Emma
Laaksonen oppi kuinka paljon hauskempaa on voittaa kuin hävitä, miksi ei
kannata ruveta ikinä luulemaan itsestään liikoja ja miten eri pallopelien
peruskikat toimivat. Näihin peruseväisiin pohjautuen Emman on ollut helppoa
aina pakata kamansa ja lähteä pelaamaan jääkiekkoa maailman eri kolkkiin aina
pikkutapahtumista kolmiin Olympialaisiin asti.
Karhusuo on ollut ja on edelleen erittäin otollinen ympäristö kasvattaa erilaisia
hengen ja ruumiin taitoja. Kaikilla on pihaa ja aluetta missä temmeltää. 80- ja
90-luvuilla monen pihapelin ydinporukan muodostivat Tikkaset, Heinoset,
Laaksoset, Rajalat, Kankaat ja Sipolat. Melkein jokaisesta perheestä löytyi 77 ja
81 syntyneet lapset, kaikki kavereita keskenään. Jäähallilla kaukalon laidalla
myös kyseisten perheiden vanhemmistakin tuli hyvät ystävykset. Toki mukana
nähtiin myös vierailevia tähtiä useasti. Peleissä ei paljoa mietitty onko tyttö vai
poika, nuorempi vai vanhempi. Paikka piti ansaita ja jos voimat loppuivat
kesken puolipäivää kestävän pihapelin, ei auttanut kuin haukata nopeasti lunta,
jotta jaksoi jatkaa taistelua.
Perheen kuopuksena Emma on tottunut roikkumaan isompien perässä ja
isoveljen jalanjäljissä Emma löysi tiensä jäähallille. Emma pelasi Rajalan
Heikin kanssa uransa alun Grankulla IFK:ssa poikien joukkueessa, josta vasta
yhdeksännellä luokalla siirtyi naisten jääkiekkoon. Vanhempien siskojen jäljissä
Emma on pyörähtänyt myös ringettekaukalossa. Yhteen aikaan kaikki kolme
siskoa kisasivat EKS:n ringettejoukkueissa ja siskoiltaan Emma on saanut hyvät
evästykset isompiin ympyröihin maailmalle lähtiessään. Pelattuaan jääkiekkoa
Espoon Bluesissa joitain vuosia ja voitettuaan kaikkien aikojen nuorimpana
suomalaisena olympiamitalin (pronssi, Nagano 1998), Emma siirtyi pelaamaan
ja opiskelemaan stipendin turvin Ohio State Universityyn USA:han, mistä
kotiintuomisina rahoitusalan tutkinnon lisäksi lukuisia eri palkintoja. Emma on
voittanut SM-kultamitaleja neljä ja pronsseja kolme sekä hänet on valittu kaksi
kertaa vuoden naisjääkiekkolijaksi. Tuoreimpina vuoden 2008 saavutuksina
mestaruus Venäjän ammattilaisliigassa ja kapteenina maajoukkueen
johdattaminen MM-pronssiin. Tällä hetkellä Emma työskentelee pankissa
korkodiilerinä ja ensi kautta silmälläpitäen treenaa ja kuuntelee tarjouksia eri
joukkueista niin idästä kuin lännestäkin. Emman viime vuoden Venäjän
kuulumisia voi lukea hänen blogissaan www.skifhoki.blogspot.com.
Teksti Marjaana Siivola

Kimin muistoja Karhusuolta
Kimi Räikkösen (s. 1979) isoisä osti talon Karhuosuon Kurutieltä vuonna 1952.
Vuonna 1985 talo siirtyi Matti ja Paula Räikkösen omistukseen ja Räikköset
muuttivat poikiensa Kimin ja Ramin kanssa Karhusuolle. Täällä Kimin mukaan
sijaitsee hänen kotinsa edelleenkin, vaikka hänestä maailmanmatkaaja onkin
tullut.
80-luvun loppu ja 90-luvun alku oli Karhusuolla vilkasta aikaa, kun monessa
perheessä oli suunnilleen saman ikäisiä lapsia. Lapset olivat paljon yhdessä
ulkona ja pelasivat toistensa pihoilla mm. 10-tikkua laudalla tai kirkonrottaa.
Lisäksi Kimi ja Rami kävivät myös Karhusuon koulun satujumpassa
purkamassa energiaansa. Lasten kasvettua kokoontumispaikaksi muodostui
Karhusuon koulun kenttä ja lapsia oli riittävästi mm. lätkän ja pesiksen
pelaamiseen. Kimi aloitti lätkän pelaamisen veljensä Ramin kanssa myös
seurajoukkueessa, mutta se jäi sitten ajanpuutteen vuoksi pois.
Räikköset ostivat pojilleen ensimmäisen carting-auton vuonna 1986 ja pojat
alkoivat ajaa Bembölen radalla, joka oli silloinkin “viimeistä vuotta”
toiminnassa. Rata on edelleen auki ja taitaa olla, kunnes uusi rata saadaan
Kulmakorpeen. Kansallisesti Kimi aloitti ajamisen 10-vuotiaana. Carting vei
suurimman osan Kimin ajasta, erityisesti kesäisin, jolloin kaikki viikonloput
menivät kilpailureissuilla ja viikot harjoituksissa ja auton huoltamisessa.
Huoltaminen kävi kätevästi kotona olevassa omassa tallissa. Siellä pojat saivat
hitsata ja rälläköidä carting-auton lisäksi milloin mitäkin. Pojat korjasivat mm.
poliisilta saamiaan hylättyjä pyöriä sekä autoa, jolla he ajelivat kotiportilta talon
taakse ja mäkeä alas. Sillon Karhusuolla oli väljempää eikä ollut montaakaan
naapuria. Kimi ja Rami saivat toteuttaa itseään ja kotiympäristö oli suotuisa
autoiluharrastukseen ja moneen muuhun luovaan toimintaan.
Gumbölen omakotiyhdistys onnittelee Kimiä Formula1:n maailmanmestaruuden
voittamisesta vuonna 2007 ja toivoo menestystä tuleville vuosille.
Teksti Marjaana Siivola

Vappu Laaksonen
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on palkinnut perinteiseen tapaan äitejä
äitienpäivänä, 11.5.2008, Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Ι luokan mitalilla
kultaristein. Tänä vuonna mitalin sai myös karhusuolainen äiti Vappu
Laaksonen.
Fil.kand. Vappu Laaksonen asuu Karhusuolla miehensä ja aikaisemmin myös
neljän lapsensa kanssa. Hän toimii Karhusuon koulussa opettajan sijaisena ja
ohjannut sielä myös vanhusten kerhoa. Hän toimii aktiivisesti Unisefin
vapaaehtoistyöntekijänä ja hän on ollut Gumbölen omakotiyhdistyksen
hallituksessa jopa 15 vuotta, joista viimeiset kaksi vuotta puheenjohtajana.
Vappu on kantanut päävastuun lasten kasvatuksesta tarjoten puolisolleen ja
lapsilleen tilaisuuden kehittyä kansainvälisiksi osaajiksi. Hän on omalta osaltaan
myös vaikuttanut puolisonsa työn tuloksiin. Vapun harrastuksiin kuuluu
lukeminen ja hiihto.
Gumbölen omakotiyhdistys onnittelee Vappua mitalista!
Teksti Marjaana Siivola

Vappu Laaksonen ja Heidi Isoniemi onnittelevat 40-vuotiasta
Tuomarilan Omakotiyhdistystä.

Alueen palvelut
Apteekki
Espoon Keskustan Apteekki löytyy Espoontorin kauppakeskuksen yläkerrasta
alkavan ylikulkukäytävän alusta.
Alko
Lähin Alko löytyy Espoontorin kauppakeskuksen takaa radan puolelta, os.
Kamreerintie 5.
Jätehuolto
Ämmänsuon jäteasema Kolmperässä ottaa vastaan lähes kaikenlaisen
kotitalousjätteen. Maksut ja pelisäännnöt ovat mutkistuneet vuosi vuodelta.
YTV:ltä lisätietoa.
Bussiliikenne
Nupurintietä
28 Leppävaara - Siikajärvi
85 Espoon keskus - Nuuksio
290 Helsinki - Kolmperä
Gumbölentietä:
87 Espoon keskus - Siikajärvi
Lisäksi alueellamme kiertää Espoon keskuksen palvelulinja.
Kaupat
Lähimmät päivittäistavarakaupat, pankit ja palvelut ovat Espoon keskuksessa
radan molemmin puolin. Kukkakauppa löytyy myös Bembölen kahvituvan
vierestä.
Kirjasto
Karhusuon kirjasto sijaitsee koulun vieressä. Katso aukioloajat netistä
(http://www.espoo.fi/kirjasto). Kirjasto kuuluu myös maksuttoman kotipalvelun
piiriin, puh. 816 53781.
Koulu
Karhusuon koulu on omakotiyhdistyksenkin säännöllisesti käyttämä
kokoontumispaikka. Koulun rehtori on Matti Hackman, puh. 81643420. Koulun
kentän on omakotiyhdistys nimennyt Emman kentäksi kylän jääkiekko-

olympiamitalistin mukaan.
Loka-autot
Yrittäjiä on useita. Palvelu ja laskutus vaihtelevat. Kysy naapureilta.
Lähijunat
Espoon asemalla pysähtyvät lähijunat E, L, S ja U. Vuoroja menee
pikkutunneille asti. Katso aikataulut Reittioppaasta.
Neuvola
Hirvisuo kuuluu Espoon Keskuksen neuvolaan ja Nupurintien pohjoispuoli
(Karhusuo, Pitkäniitty, Miilukorpi) kuuluvat Bembölen neuvolaan.
Nuohous
Piirinuohooja, kiertää alueellamme, mutta nykyisin kiinteistön on itse
huolehdittava, että nuohous tulee tehtyä; öljyhormit kahden vuoden ja muut
vuoden välein. Läntisen nuohouspiirin nuohooja on Pekka Palander
(pekka.palander@nuohoojat.fi, www.espoonnuohous.fi, 09 812 99700, 0400
630 449
Nähtävyydet
Gumbölen kartanon maisemissa on mm. pato ja koski sekä muinaishautoja.
Jorvin sairaalan vieressä on Glimsin talomuseo, jonka vanha kievarimiljöö
alkuperäisine rakennuksineen on näkemisen arvoinen. Aukioloajat ja
tapahtumatietoa löytyy Weegeen sivuilta
(http://weegee.espoo.fi/sivu.asp?path=8435;8484;8860;9607;54713;55461) .
Paikalla toimii myös kahvio.
Paperinkeräys
Paperinkeräyslaatikoita sijaitsee eri puolilla kylää. Älä ylitäytä laatikoita!
Posti
Oma postinumeromme 02810 hoidetaan yhteistoimintapaikassa Espoontorin
vieressä, os Asemakuja 2. Avoinna ma-pe 9-18. Kylän ainoa postilaatikko
sijaitsee Kurutien tunnelin Hirvisuon puoleisessa päässä. Myös Bembölen
Shellillä ja Mikkelän Essolla on postilaatikot.

Polut ja ladut
Kartanon editse kulkee yleisiä latuja (ks. Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta
http://ptp.hel.fi/ulkoilukartta/). Engelin puistotien alussa kartanon lähellä on
pysäköintialue hiihtäjille.
Pururata
Karhusuon pururata kallioineen on upea paikka, jossa omakotiyhdistys järjestää
mm. talkooillanviettoja ja joulun alla koko perheen kynttilähartauden. Polun
varressa on myös Nestorin eli kylänvanhimman mukaan nimetty
punnerruspenkki. Kutsutaan myös Kurutien kallioiksi.
Taksi
Lähimmät taksiasemat Nupurissa (1066 2820) ja Espoon asemalla (1066 2770)
sekä Jorvin sairaalassa (1066 2740). Taksikeskus (0100 7300).
Terveysasema
Terveysasemamme Samaria
(http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;9878;76012;10482) sijaitsee
Espoonväylän varrella Espoontorin lähellä. Me kuulumme Muuralan soluun.
Uimahalli
Uusi Keski-Espoon uimahalli (http://www.espoo.fi/uimahallit) sijaitsee Espoon
Keskuksessa.
Vesiposti
Kylän yleiset, talvella jäätymisalttiit vesipostit sijaitsevat Karhusuolla Kurutien
päässä ja Hirvisuolla Rintamaantien alussa.
Väestönsuojelu
Yleistä väestönsuojaa ei alueellamme ole; kuten ei juuri muuallakaan Espoossa.
Kannusillan mäellä, kaupungin virastotalojen takana olevan hälytyssireenin
kantama on 1,5km, joten kuuluvuus on kyseenalainen. Sitä vastoin Mikkelän
uusi paloasema, jossa on ambulanssa ja sammutusauto, sijaitsee n. 5 min.
ajomatkan päässä.

Ulkoilu
Yhdistyksemme sijaitsee liikunnallisesti ihanteellisella paikalla, joka tarjoaa
mahdollisuuksia monenlaiseen liikkumiseen. Hiihtoladut menevät vierestä ja
vielä vapaat metsät kutsuvat luokseen. Tässä lyhyt katsaus alueemme
tarjoamista ulkoilupaikoista.

Nuuksio
Nuuksion kansallispuisto aukeaa aivan asuinalueemme pohjoispuolella ja tarjoaa
loistavat mahdollisuudet monenlaiseen ulkoiluun. Nuuksion kansallistuisto
Kansallispuisto on perustettu 1994 ja se sijaitsee Espoon, Kirkkonummen ja
Vihdin aluella. Sitä hoitaa Metsähallitus ja tällä hetkellä pinta-ala on yli 50 km².
Nuuksioon on suunnitteilla luontokeskus, joka on suunniteltu avattavaksi
vuonna 2011 .Sen toivotaan olevan ikkuna jopa koko Suomen luontoon ja
tarjoavan monipuoliset palvelut alueen virkistyskäyttöön ja matkailuun.
Nuuksion kansallispuiston keskuspaikka on Haukkalampi ja siellä sijaitsevat
opas- ja luontotuvat sekä hyvin merkityt ympryräreitit. Haukkalammen
ympäristöstä löytyy myös useita nuotiopaikkoja ja se on varma vaihtoehto
ensikertalaisille ja ilman karttaa retkeileville sekä turisteille.
Opastupa Haukanpesä toimii kansallispuiston palvelupisteenä kesäaikaan. Siellä
on myynnissä mm. alueen ulkoilukarttoja, Nuuksioaiheisia tuotteita sekä pientä
purtavaa, kahvia ja virvoitusjuomia. Ryhmät voivat varata opastuvan kautta
oppaan kertomaan kansallispuistosta.
Haukkalammen luontotupa tutustuttaa kävijät kansallispuiston monipuoliseen
luontoon ja erityisesti liito-oravaan, joka on valittu Nuuksion kansallispuiston
tunnuseläimeksi. Näyttelyssä Nuuksiolle tyypillinen haapaa, lehtipuita ja kuusta
kasvava vanha rehevä metsä puineen ja eliöineen tulee tutuksi näytteiden,
kuvien ja tarinoiden avulla. Tekstejä on myös pistekirjoituksena.
Luontotuvalla ei ole henkilökuntaa, mutta sen vieressä olevassa
hirsirakennuksessa, Opastupa Haukanpesässä, palvelee kansallispuiston opas
kesäaikaan. Luontotuvassa voi lämmitellä ja syödä eväitä sekä pelata
retkeilyaiheista lautapeliä. Pihalla on vesipiste, kuivakäymälä sekä jätteiden
lajittelupiste.
Yhteystiedot: Haukkalammen luontotupa, Haukkalammentie, 02820 Espoo
Puhelin: 0205 64 4790

Luontotupa

Opastupa Haukanpesän

21.4. - 5.10. ma - pe klo 9 - 17.30,
la - su klo 10 - 16
11.10. - 31.12. la - su klo 10 - 16
Muulloin sopimuksen mukaan

21.4. - 5.10. ma - pe klo 9 - 17.30,
la - su klo 10 - 16
11.10. - 26.10. la - su klo 10 - 16
Muulloin sopimuksen mukaan.

Haukkalammen lisäksi Nuuksiossa on monta muuta tutustumisen arvoista
kohdetta. Tässä niistä osa mainittuna lyhyesti:
●

Haukanholma: tulentekopaikka ja keittokatos, kuivakäymälä

●

Mustalampi: tulentekopaikka, katettu tulentekopaikka, keittokatos ja
kuivakäymälä

●

Holma-Saarijärvi: kaksi tulentekopaikkaa ja laavu, kuivakäymälä

●

Isoholma: kaksi tulentekopaikka, kuivakäymälä

●

Takala: laavu , kuivakäymälä

●

Kattila: tulentekopaikka, varattava keittokatos, varattava rantasauna,
yleinen vesipiste , kuivakäymälä

●

Kolmoislampi: varattava telttailualue / tulentekopaikka, kuivakäymälä

●

Saarilampi: varattava telttailualue / tulentekopaikka, kuivakäymälä

●

Siikajärvi: uimaranta, kuntopolku , kuivakäymälä

Ajantasaiset kartat retken suunnitteluun Nuuksion kansallispuistossa saatte
luontoon.fi tai retkikartta.fi -sivuilta. Maastokartaksi suositellaan NuuksioLuukkaa ulkoilukarttaa, 1:20 000, Karttakeskus 2008. Karttoja voi ostaa muun
muassa Haukkalammen opastuvalta kesäisin, Metsähallituksen postimyynnistä,
Karttakeskuksesta sekä hyvin varustetuista kirjakaupoista
Lähteenä käytetty ja lisätietoa Nuuksiosta löytyy osoitteista
●

Metsähallituksen sivuilta http://www.luontoon.fi/nuuksio

●

Espoon kaupungin sivuilta http://www.espoo.fi/ Palvelut – liikunta ja
ulkoilu

Monipuolinen ulkoilukeskus- Oittaa
Oittaan ulkoilukeskus Espoossa on toiminut viisi vuotta Suomen Latu ry:n
pyörittämänä. Upealla paikalla Bodomjärven rannalla ulkoilukeskus palvelee
ulkoilijoita niin kesällä kuin talvellakin. Kartanon ja vanhan navetan ,jossa
ulkoilukeskus toimii omistaa Espoon kaupunki. Ulkoilukeskuksen tarjoama
ohjelma on ollut vuosien varrella runsasta ja monipuolista ja näin paikka on
tullut hyvinkin monelle ulkoilijalle tutuksi. Muutaman lyhyen talven takia
kaupungin ylläpitämät pururadan tykkilumiladut antoivat upean mahdollisuuden
ulkoilijoille nauttia hiihtämisestä pidempään näin lumettomina talvina. Oittaan
ulkoilukeskuksessa on saunat miehille ja naisille sekä avantouinti mahdollisuus
talvella ns. turva-avannossa.
Oittaan ulkoilukeskuksen välinevuokraamosta löytyvät kesäisin kanootit,
kickbiket , kävelysauvat ja uutuutena GPS laitteita, jotka ovat tulleet retkeilijälle
hyväksi avuksi maastossa liikkuessa. Oittaalla kesäisin onnistuu myös
kirkkoveneellä soutelut. Ulkoilukeskuksessa on ympäri vuoden auki oleva
kahvila, josta saa maittavaa lounasruokaa arkisin ja sesonkiaikoina myös
viikonloppuisin. Kesällä lasten uima-ja metsämörrikoulut houkuttelevat paljon
lapsia Oittaan maisemiin kirmaamaan.
Lisätietoja Oittaan ulkoilukeskuksen ohjelmista löytyy www.ulos.fi/oittaa

Pirttimäki
Helsingin kaupungilla on Nuuksiossa useita alueita ulkoilu-, retkeily- ja vapaaajan toimintaan. Luukin, Pirttimäen, Vaakon, Salmen ja Karjakaivon alueilla
vierailee vuosittan noin puoli miljoonaa kävijää. Ulkoilualueilla on laaja
polkujen ja latujen verkosto. Kivituhkapintaiset ulkoilutiet soveltuvat
kesäaikana hyvin liikkumiseen polkupyörällä, lastenvaunuilla tai pyörätuolilla.
Retkeilijöille on tarjolla luontopolkuja sekä myös karttaan merkitsemättömiä
polkuja. Talvella latuverkosto kattaa reitit. Telttailu- ja tulentekopaikat on
merkitty opastein. Gumböleä lähinnä on Pirttimäki, jossa sijaitsee seuraavat
palvelut.
–

Päärakennus sijaitsee alueen itäosassa lähellä Kunnarlantietä (Kunnarlantie
110, 02740 Espoo), jonka läheisyydessä on takkatupa, pikkutupa sekä kaksi
varaussaunaa, joista toinen on puulämmitteinen.

–

Kahvila. Päivitetyt tiedot internetissä, www.hel.fi/liikunta > Ulkoilu >
Muualla

–

Yhdysreittejä ovat: Pirttimäki–Karjakaivo–Solvalla-reitti, noin 7,5 km ja
koilliseen Luukin ulkoilualueelle vievä noin kahdeksan kilometrin reitti.

–

Kiintorastiverkosto suunnistuksesta kiinnostuneille.

–

Pirttimäen luontokohteet:
–

Merkittäviä luonnonsuojelullisia kohteita ovat Lajalammen
pähkinäpensaslehto, hiidenkirnut ja hiidenpesä kallioluolassa sekä
Hynkänlammen purolaakso.

–

Hakjärven lehtokorpialue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

–

Pirttimäen Natura-alueen luonnossa vaihtelevat kalliot, rinteiden
kangasmaat sekä laaksoalueiden pienet suot, soistumat ja
puronvarsilehdot. Alueen luontokohteisiin voi tutustua tarkemmin
karttaan merkityn luontopolun taulujen avulla.

Tiedustelut ja varaukset puh. (09) 855 2923 (ma–pe klo 12–13)
Lisätietoa löytyy osoitteesta www.hel.fi/liikunta
Teksti Marjaana Siivola
Lähde Nuuksio ulkoillen ja liikkuen esite

Naapurinne – Gumböle Golf
Gumböle Golf ry perustettiin keväällä 1991. Perustajista enemmistö oli Espoon
Golfseuraan jonottavia aloittelevia golfaajia. Kentän ensimmäinen valmis osa oli
range eli lyöntiharjoittelualue, joka näkyy Turunväylälle.
Gumböle Golf ry rakensi kenttää hiljalleen tulorahoituksen (liittymismaksut)
sallimissa puitteissa. Ensimmäinen varsinainen pelialue oli lyhyt kuusiväyläinen
par-3 jokamieskenttä. Vuonna 2000 perustettiin Gumböle Golf Oy hoitamaan
kentän rakentamiseen ja hoitoon liittyviä tehtäviä. Enemmistöäänivaltaa
käyttävänä pääosakkaana toimii Gumböle Golf ry. Ensimmäinen täyspitkä
yhdeksänväyläinen kenttä otettiin käyttöön vuonna 2002. Erinäisten
hakemusten, selvittelyjen ja luontokartoitusten jälkeen Espoon kaupunki
vuokrasi ns. Myllärinniityn alueen toisen 9-väyläisen osa-alueen rakentamista
varten, jossa ohikulkijat ja lähialueen asukkaat ovat nähneet rakennustoimintaa
jo muutaman vuoden ajan. Myllärinniityn kuudesta väylästä loput valmistuvat
kylvökuntoon kesäkuun loppuun mennessä. Haaveenamme on päästä
rakentamaan puuttuvia kolmea metsäväylää vielä tällä kaudella. Keväällä 2007
valmistui uusi täyden palvelun klubitalomme, jossa on korkeatasoisella keittiöllä
varustettu Klubiravintola. Klubiravintola palvelee kaikkia kävijöitä keväästä
syksyyn. Siellä tarjoillaan päivittäin maistuvia lounaita. Tiloja voi varata myös
erilaisiin perhe- tai yritysjuhliin täydellä palvelulla. Catering palveluja voi tilata
myös muualla järjestettäviin tilaisuuksiin. Nämä palvelut toimivat ympäri
vuoden.

Klubitalossa voi talvisinkin pelata golfia simulaattorissa. Kuntosali valmistui
juuri. Kabinettitila on vuokrattavissa kokouksia varten ( n. 20 henk). Pelaajia
varten on tietenkin pukuhuoneet, saunat ja peseytymistilat naisille ja miehille
erikseen.
Kentällä toimivat golfopettajat järjestävät kursseja sekä vasta-alkajille että
kokeneemmille pelaajille. Rangella voi kuka hyvänsä käydä harjoittelemassa
lyöntejä. Mailoja voi vuokrata caddiemasterilta klubin toimistolta ja palloja saa
kolikolla korillisen automaatista. Golfin ajokortin eli greencardin suorittamisen
jälkeen on mahdollista aloittaa liikunnallisesti monipuolinen mielekäs
peliharrastus, joka tutkimusten mukaan on yksi parhaista pitkäkestoista
liikuntakuntoa elvyttävistä ja ylläpitävistä liikuntamuodoista. Gumböle Golfin
jäsenmäärä on tänään lähes 600. 20 prosenttia on junioreita eli alle 22 vuotiaita
ja kolmasosa senioreita. Naisista tulee golfissa senioreita sinä vuonna kun
täyttävät 50 ja miehistä kun täyttävät 55. Golfia voivat pelata kaikenikäiset
esikoululaisesta eteenpäin, yläikärajaa ei ole. Onpa 80 vuotiaita vasta-alkajiakin
olemassa.
Tervetuloa Tutustumaan
Gumböle Golf, www.gumbolegolf.fi, info(at)gumbolegolf.fi, p 0500 414602
(pj.)
Gumböle Klubiravintola, www.parfaitk.com, info(at)parfaitk.com, p 09 466060/
0400 813152

